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Paixão pela cerveja vira negócio rentável no país

Empresa atingiu marca de 2milhões
de passageiros transportados

Débora Thomé
RIO

Acompanhia aérea Azul, perto
de completar seu primeiro ano
em operação, começa a estabe-
lecer prazos para a sua abertu-
ra de capital (IPO, na sigla em
inglês). A ida ao mercado pode
ocorrer em 2011, dependendo
damelhoranocenáriomundial.
Osdiretoresdaempresaestive-
ram ontem no Rio para come-
morar a marca de 2 milhões de
pessoas transportadas. Na via-
gementreCampinaseRio, fize-
ram o papel de comissários de
bordo, ouvindo queixas e elo-
gios.Opassageironúmero2mi-
lhões a embarcar ganhou um
anodepassagensgrátiscomdi-
reito a umacompanhante.
A abertura de capital está

nos planos da empresa desde a
sua criação. Com a possibilida-
de, cada vez mais perto de ser
aprovada, de participação de
grupos estrangeiros em até
49% do capital de companhias
aéreas nacionais, o presidente
da Azul, Pedro Janot, acredita
que um possível investidor in-
ternacionalpoderia entrarnes-
te processo via mercado. “No

lançamento de ações podem
aparecer investidorestantona-
cionais quanto internacionais”,
diz. Ele argumenta que, neste
momento, a Azul não tem inte-
resse emvenderpartedonegó-
cio de forma consolidada.
A companhia aérea vai fe-

char o ano com 14 aviões. Mais
setechegarãonoanoqueveme,
até 2016, a intenção é de que a
frota alcance 78 aeronaves, to-
das da Embraer. Segundo Ja-
not,aindaquenãohajaapossibi-
lidade de aumentar a compra
de aviões no Brasil no próximo
ano – em caso de aumento da
demanda acima do esperado –,
uma alternativa seria adquirir
aviões de empresas estrangei-
ras que, por conta dos resquí-
cios da crise, ainda estão com
baixa ocupação.
Por ora, os voos domésticos

são oúnico interesse declarado
daAzule,na impossibilidadede
atuar no aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, a empresa
pretendecontinuarcomaestra-
tégia de desenvolver “mini
hubs”, ou seja, utilizar aeropor-
tos de menor movimento para
fazer a redistribuição dos voos
em tempo reduzido. É isso que

temfeitoemViracopos,Campi-
nas, e que pretende aumentar
no SantosDumont, no Rio.
“Nóstriplicamosomovimen-

toemViracopos,masoaeropor-
to ainda temmuita capacidade.
Agora ele pode passar a rece-

ber os voos internacionais das
companhias do Oriente Médio.
Com isso, poderemos redistri-
buir esses voos”, disse Janot.
Sobre as tarifas, que tiveram

quedas históricas em 2009 por
conta da crise e da batalha por

mercado entre Gol e TAM
(que acabou levando as ou-
tras empresas a reboque), o
presidente da Azul prevê
que elas devem ter um au-
mento médio entre 10% e
20%no próximo ano. ●
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A Volkswagen anunciou on-
temaaquisiçãodeumapartici-
paçãode 49,9%naoperação de
carros esportivos da Porsche
AutomobilHolding,aprincipal
unidadedacompanhia.Onegó-
cio foi fechado em€ 3,9 bilhões
(US$ 5,77 bilhões), como havia
sidoplanejado, eaVolkswagen
reiterouqueafusãocomaPors-
che, sediada em Stuttgart, de-
ve ser concluída em 2011.
Emumcomunicado,aprinci-

pal companhia automobilísti-
cadaEuropaemvendasconfir-
mouqueplaneja, comoumpró-
ximopasso, comprar as opera-
ções de varejo da PorscheHol-
ding Salzburg.
No mês passado, os comitês

supervisores da Volkswagen e
da Porsche abriram caminho
para a união das organizações,
aoaprovaremcontratosdeter-
minandodetalhesdacomplexa
integração.Aaprovaçãoencer-
rou a dura disputa por poder
entreasduascompanhiasauto-
motivas dos últimos anos.
A Porsche inicialmente ten-

tou adquirir o controle da
Volkswagen,masacaboufican-
do sem financiamento para
concluir a operação, conforme
osmercados de crédito se con-
traíram com a crise global. A
dívida líquida da Porsche su-
biumuito, chegando a€ 11,4 bi-
lhões em 31 de julho.
Com isso, houve uma verda-

deira reviravolta nas negocia-
ções. A Volkswagen passou a
lideraroacordo,deixandoapo-
sição de comprada e passando
a ser a compradora. A ideia da
Volks é integrar as operações
comcarrosesportivosdaPors-
che,quesetornarásua10ªmar-
ca, ao lado de nomes como Au-
di, Skoda e Seat. ●
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Como tantos outros ávidos
cervejeiros amadores, Sha-
ne C. Welch transformou
sua paixão pessoal num em-
preendimento comercial.
Mas ele seguiu o próprio ru-
monahoradecuidardomar-
keting de suas cervejas.
A empresa deWelch, Six-

point Craft Ales, localizada
na região de Red Hook, no
Brooklyn, não vende cerveja
em garrafas, por exemplo.
Em vez disso, vende princi-
palmentebarrisparabarese
restaurantes na região me-
tropolitana de Nova York.
Se os consumidores quise-
rem beber cerveja Sixpoint
emsuascasas,elesprecisam
trazerrecipientesdequase2
litros,conhecidoscomo“gro-
wlers” (ou rosnadores) até
os bares para enchê-los.
“Não queremos seguir o

caminhodascervejarias tra-
dicionais”, disse Welch, que
cresceuemMilwaukee,cida-

de com um longo histórico de
envolvimento na indústria da
cerveja.“Nãofazsentidoexpor-
tar a cerveja para o outro lado
domundo. Trata-se de ummo-
delo de negócios antiquado.” A
ciência econômica da indústria
da cerveja pode ser desafiado-
ra. As microcervejarias preci-
sam vender milhares de barris
de cerveja por ano antes de ob-
ter algum lucro. Até que consi-
gamfazê-lo,empréstimosdesti-
nadosapequenasempresaspo-
dem ser difíceis de se obter. E
ingredientes como o lúpulo se
tornarammais caros.
Além disso, os iniciantes en-

tram para um ramo bastante
concorrido.Umaondadeconso-
lidação deixou apenas um pu-
nhado de empresas no coman-
dodaproduçãodacervejabebi-
da pela maioria dos america-
nos.Masnada disso impediu os
entusiastas da fabricação de
cerveja de tentarem a sorte.
Cerca de 450microcervejarias
atuamnos EstadosUnidos, um
aumento de quase 25% desde
2004, de acordo comaAssocia-
ção das Cervejarias, grupo de
participantes do setor com se-
de em Boulder, Colorado. Este
número não inclui os quase mil
bares que servem cerveja de
sua própria produção.
Paul Gatza, diretor da asso-

ciação, disse que o ritmo de
abertura de novasmicrocerve-
jarias desacelerou este ano em
decorrência da recessão. No
ano passado, 56 microcerveja-
rias foram abertas, e 10 fecha-
ram. Dentre as fechadas, três
foram abertas em 2008. Neste
ano, a associação registrou a
abertura de 25 microcerveja-
rias, alémde 5 fechamentos.
Welch, cuja cervejaria está

instaladanos650m²deumaan-
tiga fábrica de armários de es-
critório, descreveu o processo
criativodaproduçãodecerveja
como “compreender o que as
pessoas desejam e fazer com
que a realidade corresponda a
este desejo”. Ele desenvolveu
dúzias de receitas de cerveja
empregando uma ampla varie-
dade de grãos e cereais.
Patrick Rue, cuja cervejaria

Bruery funciona nos 930m² de
umarmazémlocalizadoemPla-
centia, Califórnia, tem estraté-
giadiferente.Apesardesuacer-
vejariaestarematividadeaape-
nas pouco mais de um ano, sua
cerveja de estilo belga é vendi-
da em Estados distantes como
Nova Jersey eMassachusetts.
“Precisamos vender um pe-

queno volume de cerveja num
grandenúmerodelugares”,dis-
se Rue. “Esta é a nossa ponte
para a sobrevivência.” A
Bruery, que entregou sua pri-
meira caixa de cerveja em
2008, vendeu cerca de 1,2 mil
barris nos primeiros 12 meses
deprodução.Todaacervejaen-
garrafada–produtoquecorres-
ponde a aproximadamente 3
quartosdasvendasdaBruery–
évendidaemgarrafasdecham-
panhe, cujos preços variam en-
treUS$ 8 eUS$ 14. ●
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